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RESUMO 

 

O objectivo deste estudo foi caracterizar e descrever o impacto do Holiday Camp do 

Manchester United Soccer School - Football By Carlos Queiroz em Vila Real, bem 

como a comparar os valores das variáveis distâncias percorridas, velocidades, 

frequências cardíacas em todos os exercícios do Holiday Camp. A taxonomia usada 

para a classificação dos exercícios foi segundo Queiroz (1986). Analisou-se uma 

amostra de cinco jogadores (13,4 ± 1,1 anos, 161,6 ± 1,81 cm de altura, 56,4 ± 7,09 kg 

de peso, e 21,4 ± 3,03 de IMC) pertencentes a diversos clubes de nível distrital. Através 

do Sistema de GPS Sport System SPI PRO e com o instrumento integrado Polar Team 

System foi efectuada a avaliação da frequência cardíaca, distâncias percorridas (parciais 

e totais) e da velocidade em todos os dias de treino segundo o tema a abordar e 

consequentemente em todos os exercícios aplicados (Complementares, Fundamental 

Forma I, Fundamental Forma II, Fundamental Forma III). Cada dia compreendia dois 

treinos abordando um tema específico (Controlo e condução de bola, drible, passe e 

recepção, Defesa United, Ataque United). A FCmáxima foi determinada pelo yo-yo 

intermitent recovery test (nível 1) e foram definidas 4 zonas de intensidade: Zona 1 

(<75% FCmáx), Zona 2 (75-84% FCmáx), Zona 3 (85-89% FCmáx) e Zona 4 (> 90% 

FCmáx). Os principais resultados foram obtidos na comparação da FC entre exercícios 

existindo diferenças significativas (p <.05), nomeadamente entre as Zonas 1,2 e 3. Os 

exercícios Fundamentais Forma I foram os que menos intensidade demonstraram sendo 

os Fundamentais Forma II os mais intensos. Ao nível da Distância percorrida por 

exercício também se verificaram diferenças significativas (p<.05).  

Com base nos resultados, conclui-se que o treino deve ser baseado em exercícios 

Fundamentais Forma II e Forma III devido à sua intensidade ser muito próxima 

comparativamente à exigência do jogo, analogamente os Fundamentais Forma I revelam 

uma intensidade muito abaixo exigência do mesmo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Futebol, Treino, Exercícios, Frequência cardíaca, Distâncias 

Percorridas, Velocidade.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to characterize and describe the impact of the Holiday Camp 

Manchester United Soccer School - Football By Carlos Queiroz in Vila Real, as well as 

compare the values of the variables distance traveled, speed, heart rates in all exercises 

of the Holiday Camp. The taxonomy used to classify the exercises was from Queiroz 

(1986). The study sample consisted in five players (13.4 ± 1.1 years, 161.6 ± 1.81 cm, 

56.4 ± 7.09 kg, and BMI 21.4 ± 3.03) belonging to different clubs at the district level. 

Through Sport GPS System PRO SPI System and the Polar Team System integrated 

tool in the first, evaluation was conducted in heart rate, distances traveled (partial and 

total) and speed in all training days according to the theme and therefore in all applied 

exercises (Complementary, Form I, Form II, and Form III). Each day consisted of two 

training sessions addressing a specific theme (Control and driving of the ball, dribbling, 

passing and receiving, United Defense, Attack United). The HRmax was determined by 

the yo-yo intermittent recovery test (level 1) and were defined 4intensity zones: Zone 1 

(<75% HRmax), Zone 2 (75-84% HRmax), Zone 3 (85-89% MHR ) and Zone 4 (> 90% 

MHR). The main results were obtained in terms of HR between exercise there were 

significant differences (p <.05), namely between Zones 1, 2 and 3. Exercises 

Fundamental Form I was the less intense and the Fundamental Form II showed that was 

the most intense. In terms of distance traveled per exercise are also significant 

differences (p <.05). 

Based on the results, it is concluded that training exercises should be based on 

Fundamental Form II and Form III because of its intensity compared to its close 

proximity to the requirement of the game, the Fundamental Form I similarly show a 

much lower intensity of the same requirement. 

 

Keywords: Footbal, training, exercises, heart rate, distance covered and speed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um Jogo Desportivo Colectivo (JDC) e como tal a qualidade do jogo está 

dependente da forma como os jogadores executam e interpretam o mesmo através de acções 

eficientes e eficazes. Apesar de muito praticado o processo ensino/treino do futebol no nosso 

país, e com uma frequência acima da desejada treina-se pouco futebol, e quando se treina, tal 

realiza-se de uma forma aleatória, sem objectivos, programações ou planeamentos a curto, 

médio e longo prazo. O ensino/treino de futebol, na maior parte dos casos é efectuado sem um 

programa e/ou métodos definidos, não se estipulando a concretização de objectivos individuais e 

colectivos, ou seja, não se procuram que os jogadores/alunos atinjam determinado nível ou 

saibam fazer da melhor forma esta ou aquela acção táctico/técnica individual ou colectiva 

(Quinta, 2001). A formação de jogadores de futebol é muito frequentemente tratado como 

parente pobre não obstante a qualidade que internacionalmente lhe é reconhecida. Posto isto, 

torna-se necessário minorar ou até mesmo excluir algumas lacunas na formação de jovens 

jogadores de Futebol iniciando pela lógica da formação/progressão e não dos resultados. 

(Quinta, 2001). 

O processo de ensino-aprendizagem segundo Aranha (2005) está relacionado com a apropriação 

ou modificação de comportamentos (motores ou cognitivos) ou vontades (socioculturais, sócio-

afectivas) alcançada pelos alunos de acordo com objectivos previamente definidos pelo 

professor. Para Greco (1998) deve estar relacionado com a aquisição de conhecimentos, que por 

sua vez vai optimizar os processos de tomada de decisão e de acção. A preparação de um atleta 

para que mais tarde possa vir a ter expectativas de rendimento elevado, é um processo a longo 

prazo e este processo deve ser de ensino-aprendizagem. Segundo Vigotsky (2003) no processo 

ensino aprendizagem existe um intercâmbio activo e recíproco em que o ensino impulsiona a 

aprendizagem. Sendo que no futebol o processo ensino-aprendizagem acontece quando existe 

uma interacção entre treinador/professor e os jogadores/alunos. Para que este tenha significado, 

é necessário a existência de uma entidade que interioriza, assimila e reestrutura esses 

conhecimentos (Godinho, Barreiros et al., 2002). No Futebol, modalidade reconhecida como 

JDC, este processo de ensino aprendizagem e o treino tem objectivos em comum, a melhoria do 

desempenho colectivo e individual dos elementos que constituem a mesma, os jogadores/alunos. 

O treinador/professor expõe o jogador/aluno a diversos problemas onde este tem que tomar 

decisões, resolver situações de jogo. Mas é o treinador/professor que tem que preparar as 

condições de aprendizagem, procurar situações reais para que os jogadores/alunos encontrem as 

soluções, desenvolvendo competências e habilidades. O processo de treino tem estado mais 
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conotado com o desporto de rendimento, enquanto o processo de ensino-aprendizagem tem-se 

relacionado mais com o desporto escolar e com o desporto de formação Greco (1998)- 

Como foi referido anteriormente o processo de ensino-aprendizagem no futebol é um processo 

longo e que necessita de um planeamento, que no entender de Garganta (1991), planear implica, 

descrever e organizar previamente as condições em que o treino irá decorrer, os objectivos a 

atingir, bem como a metodologia a aplicar. O planeamento desportivo é um processo que 

analisa, define e sistematiza as diferentes operações inerentes à construção e desenvolvimento 

dos praticantes ou das equipas. Por outro lado, organiza essas operações em função das 

finalidades, objectivos e previsões (a curta, média ou longa distância), escolhendo-se as decisões 

que visem o máximo de eficiência e funcionalidade das mesmas (Castelo et al., 1998). A 

interacção das diferentes dimensões (técnica, táctica, física, cognitiva e psicológica) é um dos 

aspectos fundamentais deste tipo de periodização e planificação (em estrito respeito com o 

principio da especificidade). (Oliveira, 2004).  

Inerente ao planeamento está o treino, este tem sofrido uma evolução em todos os elementos do 

treino desportivo, permitindo adquirir um conhecimento científico com o objectivo de alcançar 

resultados eficazes com profissionais qualificados. Para atingir esse objectivo é necessário 

treinar, mas segundo Mesquita (1998) não basta treinar é preciso treinar cada vez melhor. 

Castelo (2002) define treino como um processe pedagógico que tem como objectivo o 

desenvolvimento das capacidades técnico / tácticas, físicas e psicológicas do praticante, ou 

equipa no âmbito das competições específicas, através da prática metódica e planificada do 

exercício, de acordo com princípios e regras científicas alicerçadas no conhecimento científico. 

Para Oliveira (2004) o treino é o principal meio de transmissão de conhecimentos, existe a 

necessidade de o direccionar no sentido de potenciar o melhor possível, o aumento dos 

conhecimentos específicos aos jogadores.  

Teodorescu (1984) define treino nos JDC, como um processo especializado de desenvolver e 

formar a personalidade do jogador – considerando tanto individualmente como integrado em 

equipa – sob o aspecto do seu aperfeiçoamento físico-desportivo.  

Para um melhor treino no futebol de jovens, é necessário conhecer as estruturas de treino 

existentes e principalmente no treino de jovens os conteúdos de treino a aplicar, os métodos a 

usar, bem como os meios de treino, estes são todos os exercícios utilizados na preparação 

desportiva que levam ao desenvolvimento da capacidade de rendimento (Garcia Manso, 

Valdivieso e Cabbalero, 1996) e que ajudam ao desenrolar do processo de treino/ensino 

(Weineck, 1986). Brito e Maçãs (2000) considera o exercício como um meio/instrumento 

técnico - pedagógico fundamental que o treinador/professor dispõe para elevar e potenciar o 
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nível de prestação/rendimento dos seus jogadores/alunos. Mas para o treino de crianças e jovens, 

exige-se a definição de objectivos de natureza formativa e educativa, o que obriga a equacionar 

a metodologia de treino e preparação dos jovens como um processo pedagógico, onde as 

características dos jovens atletas em formação têm de ser respeitadas (Pinto, 2003). Embora se 

fale muito no treino de Futebol, e também já se fale sobre treino de jovens, até ao momento, 

ninguém se preocupou em saber o que é feito com os nossos jovens ao nível de treino. Segundo 

Silva (1999), o treino desportivo com crianças e jovens inspira-se na teoria e metodologia do 

treino concebida para a optimização do rendimento desportivo em adultos. A estrutura e os 

conteúdos de treino de crianças e jovens não são ainda bem conhecidos (Marques 1990; 

Marques, 1991; Marques, 1993). Nas idades mais baixas o treino deve ser estruturado em termos 

de aprendizagem e adaptações progressivas nos jovens, garantindo-lhes um modelo de formação 

e preparação global, que possibilite alcançarem os seus melhores níveis de prestação desportiva 

no futuro. (Casais, 2009).  

No entanto, o processo de treino desportivo concretiza-se na organização do exercício. Este 

constitui a estrutura base do processo que determina a elevação do rendimento do jogador e da 

equipa (Queiroz, 1986; Castelo, 2009), pelo que o sucesso do treino depende da qualidade e da 

eficácia do exercício (Queiroz, 1986).  

Analogamente, para que o exercício de treino dos JDC se encontre contextualizado, podemos 

manipular as suas variáveis, direccionando-os, no sentido de amplificar a prestação desportiva. 

Assim, no âmbito do processo ensino-aprendizagem em futebol, reduzir a complexidade do 

jogo, e potenciar contextos situacionais que, por sua vez significam que o treino sob várias 

formas reduzidas (tanto em espaços como em número de jogadores) se torne uma das formas 

mais pertinentes na abordagem do jogo, assim como no desenvolvimento qualitativo do mesmo, 

através da melhoria das competências técnico-tácticas dos jovens atletas (Bastos, 2004; 

Vasques, 2005). 

Segundo Balsom (2000), na concepção e organização dos exercícios deve ser considerado: o 

nível técnico dos jogadores, que poderá influenciar a intensidade do exercício; assegurar que as 

equipas se encontrem equilibradas, para manter a competitividade no exercício e a uma 

intensidade desejada; explicar aos jogadores as vantagens de se exercitarem a uma intensidade 

elevada, para que desta forma estes exercícios possam substituir exercícios sem bola, menos 

cativantes para os atletas. 

Diversos são os autores que atribuem definição ao Exercício no Treino de Futebol, segundo 

Castelo (2002), existem tantas definições de exercício de treino como autores que se debruçam 

sobre essa temática. Lendo as palavras deste autor, percebe-se que o sentido de exercício é 
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abundantemente variado, mas segundo o mesmo, quando ela é aplicada juntamente com um 

conceito de planeamento do Treino Desportivo torna-se complicado conceber essa definição. 

Segundo Castelo (2002) exercício é determinado como a unidade lógica de programação e 

estruturação do treino desportivo, sendo um meio metodológico potencialmente capaz de 

melhorar a capacidade de prestação desportiva do jogador na resposta ao quadro específico das 

situações competitivas, organizando a actividade deste em direcção a um determinado objectivo 

orientado por princípios devidamente fundamentados nos conhecimentos científicos. O mesmo 

autor fundamenta que o exercício deve ser encarado como o meio fundamental para todo o 

processo de treino, tendo o professor / treinador o poder de definir, orientar e modificar o 

processo de formação e desenvolvimento, ou seja, de transformação do(s) praticante(s), sem 

qual não é possível que estes respondam de forma adequada e eficaz às exigências que a 

competição/objectivos em si encontra. Para Bompa (1983), o exercício é, na estrutura do treino, 

“um acto motor sistematicamente repetido, representando o principal meio de execução do 

treino, tendo em vista a elevação do rendimento”. 

O modo de relação entre os diferentes exercícios é que constitui a estrutura da sessão. Garganta 

(2001) afirma que o exercício no processo de treino, procura induzir, nos praticantes, os 

modelos de comportamentos desejados, no sentido de permitirem materializar a concepção de 

jogo preconizada. Para Queiroz (1986), a actividade sistemática a desenvolver pelos praticantes 

através dos exercícios, deve responder aos objectivos de todo um processo de causas efeitos 

precisos, cujo objectivo é o desenvolvimento multifactorial e harmonioso das capacidades que 

concorrem ou condicionam o rendimento de um praticante ou de uma equipa. 

Cada exercício tem a sua identidade e especificidade, no entanto para uma estrutura objectiva 

e prática a classificação e constituição de taxonomias contribui para uma melhor organização. 

Para Bragada (2000) a classificação de exercícios só é funcional quando esta se associa ao 

contexto específico da modalidade em que estes se vão aplicar e segundo Castelo (2009) a 

taxonomia dos exercícios de treino do futebol, não classifica metodologias ou progressões 

didácticas de ensino/aprendizagem do jogo, mas sim temas e conteúdos dos exercícios 

específicos de treino. Seguindo o mesmo pensamento, este autor menciona que uma taxonomia 

ordena os temas e conteúdos dos exercícios específicos de treino, segundo uma complexidade 

comportamental ou, em função de um contexto situacional, do menos ao mais complexo, do 

mais concreto e perceptível, ao mais abstracto e intangível.  

Já para Manno (1990) a classificação dos exercícios no desporto podem ser segundo vários 

critérios, como a finalidade (desenvolvimento da resistência, da força, etc.), pela 

globalidade ou pelas zonas musculares implicados, ou então, como sucede neste texto e 
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com o acordo da maioria dos autores, com base na afinidade que existe entre o rendimento 

desportivo e o exercício escolhido. Bragada (2000) resume o anteriormente referido ao 

afirmar que é necessária uma classificação racional e funcional, na qual os exercícios se 

associam aos fins e objectivos do treino, no contexto que realmente os justifica – o da 

respectiva modalidade. Posto isto, Queiroz (1986) definiu a seguinte classificação de 

exercícios tendo em atenção, um conjunto de reflexões de outros autores, no domínio 

específico do treino de futebol: 

 

 Os Exercícios fundamentais são todas as formas de jogo que incluem a finalização 

como estrutura elementar fundamental; ou seja são todos os exercícios em que, 

qualquer que seja a forma, a estrutura e a organização da actividade, a finalização 

(obtenção de golo), representa, no domínio das tarefas definidas, a meta fundamental a 

atingir. Este tipo de exercícios contempla três formas fundamentais distintas: 

 

Quadro - 1: Resumo da Estrutura e Organização dos Exercícios Fundamentais 
 

Formas Fundamentais Estrutura e Organização 

Forma I Ataque X 0 + Gr/Baliza 

Forma II Ataque X Defesa + Gr/Baliza 

Forma III Gr/Baliza + Ataque X Defesa + Gr/Baliza 

 Os Exercícios complementares são todos aqueles em que, qualquer que seja a forma 

ou a estrutura organizadora da actividade, não incluem como estrutura de base 

fundamental a finalização; estes exercícios podem ser ainda caracterizados pelas: 

o Formas integradas - são exercícios que incluem elementos de dois ou mais 

factores de preparação; 

o Formas separadas - são aqueles que incluem elementos de um factor de 

preparação e se desenvolvem fora das condições de jogo. 

 

Dietrich (1978) consideram que existem três Fases no ataque e na defesa, que 

correspondem exactamente às três Formas Básicas. Segundo Ramos (2009), cada 

Fase/Forma de jogo é desenvolvida através de diferentes acções técnico-tácticas, que 
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lhes são características. Quando pretendemos organizar um exercício de ensino/treino, 

devemos procurar uma Forma para esse exercício que esteja em coerência com o tema 

que pretendemos abordar. 

Com esta proposta, Queirós (1986) utiliza como um dos critérios a existência ou não de 

finalização. Deste modo será o propiciar desta situação ou não, que determina se um 

determinado exercício de treino é fundamental ou complementar. É consensual para vários 

autores que os exercícios devem reproduzir, parcial ou integralmente, o conteúdo e estrutura 

do jogo, bem como, fielmente, a necessidade expressa de  re f l ec t i r  o  sistema de relações 

individuais e colectivas do futebol (Castelo, 2002; Garganta, 1997; Queirós, 1986; Vasques, 

2005). 

Para um melhor conhecimento do processo de treino a avaliação e controlo do treino têm 

assumido, ao longo dos anos, uma importância crescente no mesmo em diversas modalidades 

desportivas, sendo reformulados e aperfeiçoados sucessivamente, tendo como objectivo a 

obtenção do máximo rendimento desportivo. Um dos objectivos da avaliação e controlo ao nível 

de processo de treino é avaliar as adaptações produzidas pelo treino (fisiológicas, bioquímicas, 

psicológicas, etc.) e o próprio processo de treino, é neste parâmetro que se insere o nosso estudo.  

 

Alves (2001) afirma que a avaliação de atletas pode ser realizada a vários níveis e com 

diferentes objectivos a nível desportivo.  

 A nível do resultado desportivo  

o comparando-se o rendimento desportivo actual com o passado, controlando assim 

o progresso havido ou a sua ausência;  

o comparando o rendimento desportivo de um atleta com o de outros atletas;  

 A nível da detecção de talentos: 

o realizando testes e medições que permitam identificar capacidades específicas 

para a prática de determinada modalidade desportiva.  

 A nível do processo de treino  

o avaliando as adaptações (fisiológicas, endócrinas, bioquímicas e psicológicas) 

produzidas pelo treino;  

o avaliando o processo de treino especificamente.  

 

Aroso (2003) qualifica cada um dos níveis desportivos identificados por Alves (2001):  
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 A avaliação ao nível do resultado desportivo, como é evidente, só é possível nas 

modalidades individuais, nas quais o rendimento dos atletas é mensurável directamente 

através dos resultados (marcas) obtidos.  

 Na avaliação e controlo do treino em futebol são frequentes as investigações que 

consistem em testes antropométricos, físicos e fisiológicos realizados no terreno ou em 

laboratório, que visam obter informação acerca do rendimento do atleta na capacidade 

avaliada, em determinado momento. São menos frequentes os estudos sobre a avaliação 

directa dos exercícios ou da sessão de treino, com vista a conhecer a sua repercussão no 

organismo do futebolista.  

 A avaliação e controlo do treino pela análise do impacto fisiológico induzido pela 

realização dos exercícios, enquadra-se claramente na terceira perspectiva enunciada (em 

que a avaliação e controlo são efectuados ao nível do processo de treino). 

 

A importância destes processos de avaliação e controlo do treino no futebol é salientada por 

Balsom (2000), que destaca os seguintes motivos:  

 Permitem assegurar, durante a realização de jogos específicos, que os jogadores 

estão a exercitar-se acima da intensidade fixada;  

 Ajudam a determinar e a controlar a intensidade do treino em situações de jogo, 

quando se pretende evitar que os jogadores treinem acima da intensidade 

desejada. 

 

Os estudos realizados anteriormente que visam a caracterização do esforço no Futebol têm como 

base a análise de determinados parâmetros fisiológicos (varáveis internas) e acções motoras 

específicas observadas durante o jogo (variáveis externas), tal como iremos verificar as variáveis 

estudadas de seguida. Aroso (2003) afirma que, sabe-se pouco acerca da exigência física e 

fisiológica que os exercícios de treino habitualmente utilizados no futebol colocam aos 

jogadores e da importância que têm para a performance no jogo formal. Referimo-nos 

particularmente a exercícios que englobam conjuntamente as componentes, física, técnica, 

táctica e psicológica, que por serem mais específicos relativamente ao jogo, têm vindo a ser 

privilegiados no processo de treino no futebol (Queiroz, 1986; Bezerra, 2001; Lozano, 2001). 

 

O conhecimento das exigências e o esforço de cada exercício aplicado no treino é indispensável 

para uma maior aproximação do jogo, saber o que os jogadores realizam frequentemente 

permitirá uma melhor planificação e melhor distribuição das cargas. A recolha de informação 
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acerca dos efeitos dos exercícios de treino assim concebidos, permitirá construir modelos de 

exercícios mais eficazes. Um melhor conhecimento do impacto fisiológico provocado no 

organismo dos jogadores por cada uma dos tipos de exercícios de treino estudado poderá 

contribuir para a concepção de modelos de exercício que correspondam a distintos objectivos de 

treino, sem interferir negativamente na sua complexidade, mas os exercícios de treino tem sido 

pouco estudados no que diz respeito ao impacto que tem nos jogadores, tanto a nível interno 

como externo, Aroso (2003) afirma que, sabe-se pouco acerca da exigência física e fisiológica 

que os exercícios de treino habitualmente utilizados no futebol colocam aos jogadores e da 

importância que têm para a performance no jogo formal. Referimo-nos particularmente a 

exercícios que englobam conjuntamente as componentes, física, técnica, táctica e psicológica, 

que por serem mais específicos relativamente ao jogo, têm vindo a ser privilegiados no processo 

de treino no futebol (Queiroz, 1986; Bezerra, 2001; Lozano, 2001). 

No que se refere a estudos sobre exercícios de treino muitos foram os investigadores (Aroso, 

2003; Owen et al., 2004; Tessitore et al., 2006; Williams & Owen, 2007; Rampinini et al., 2007; 

Sampaio et al., 2007 ; Kelly & Drust, 2008; Mallo & Navarro, 2008; Dellal et al., 2008; Hill-

Haas et al., 2008), mas a literatura revela-se quase nenhuma quando abordado o tema da sessão 

de treino completa e a sua constituição em que são estudados vários indicadores e variáveis. 

Somente Ramos (2009) investigou essa temática analisando 278 sessões de treino de 10 equipas 

de profissionais de futebol, discriminando os exercícios usados em cada sessão de treino e 

microciclo, analisando apenas a sua frequência de utilização. No nosso estudo examinamos a 

carga interna e externa dos exercícios usados, observando se existem diferenças nas variáveis 

estudadas. 

A prestação energética num exercício em futebol é intermitente e muito variável e difícil de 

quantificar, isto porque são inúmeras as possibilidades de combinações de esforços e pausas. 

Essa constatação pode ser analisada através da diversidade de acções que são vistas durante os 

jogos, como corridas em diferentes velocidades e direcções durante determinado tempo, os 

choques, as travagens, os dribles e outros. De acordo com Sassi et al. (2005), a regulação da 

intensidade do exercício é um aspecto fundamental na construção dos programas de treino para 

jogadores de futebol, sendo portanto indispensável a análise dos dados e o conjunto de 

conhecimento que se pode extrair deste estudo pode-se tornar basilar para sustentar as decisões 

dos professores/treinadores e o planeamento desportivo dos jovens atletas, organizando o treino 

em especificidade com os objectivos/competição (Caixinha, 2004). 

Para definir com maior rigor a intensidade de treino, segundo Bangsbo (1994) a monitorização 

da FC permite quantificar o valor da carga interna do jogador, podendo avaliar-se se os 
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objectivos do mesmo estão a ser cumpridos. Monitorizar a frequência cardíaca dos jogadores 

durante o treino é um método útil para regular a intensidade do exercício (Reilly, 2007). 

Segundo Aroso (2003) nos estudos realizados sobre esta matéria, a frequência cardíaca (FC) tem 

sido o parâmetro mais utilizado na avaliação da intensidade dos exercícios (Bangsbo, 1994; 

Bangsbo, 1996; Drust e Reilly, 1997; Balsom, 2000; Gregson e Drust, 2000; Bezerra, 2001; Sá, 

2001; Flanagan e Merrick, 2002; Rampinini, 2007; Drust, 2006; Hill Haas, 2009;). A sua 

validez está assegurada sempre que esta seja controlada de forma contínua ao longo do jogo e 

não interfira drasticamente com o desempenho do atleta. Diversos investigadores (Achten e 

Jeukendrup, 2003; Ali e Farrally 1991; Impelizzerri, Rampinini & Marcora, 2005; Rosoilo, 

1998; Soares, 2000) referem que o uso da FC na monitorização da intensidade do esforço 

apresenta várias vantagens em relação a outros indicadores da intensidade do esforço, entre as 

quais: é um método de análise da intensidade de esforço valido e fiável; consiste numa medida 

objectiva, interna e individualizada da intensidade do esforço realizado e aumenta 

paralelamente a intensidade do trabalho do organismo; caracteriza-se por ser um meio não 

invasivo, tecnicamente fácil de executar que permite uma avaliação contínua, ao longo de 

toda a actividade física. 

No entanto, devido à influência da velocidade nos desportos colectivos com características 

intermitentes, incluindo o futebol, torna-se importante a verificação dessa capacidade física em 

jogadores de tal modalidade. Entendemos, que a velocidade e a aceleração representam 

indicadores interessantes da intensidade do exercício. Assim, uma determinada distância pode 

ser percorrida com regimes de velocidades diferenciados, sugerindo intensidades do esforço 

muito diferentes. Também as variações de velocidade geram acelerações e cargas mecânicas 

sobre o sistema locomotor com intensidades muito distintas. 

Assim, mais importante do que a monitorização da distância percorrida é o perfil de velocidades 

do jogador durante a competição e o treino, ou seja, a distância que ele percorre a determinada 

velocidade torna-se um indicador de intensidade mais exacto na monitorização do Treino (Roriz, 

2009). A velocidade com que uma distância é percorrida é fundamental para melhor se perceber 

o tipo de esforço exigido ao jogador. A velocidade pode ser útil na comparação entre o treino e a 

competição. Segundo Roriz (2009) a velocidade média apresenta, no entanto, sérias limitações, 

não informando sobre o modo como o jogador gere a sua velocidade durante a competição. A 

informação sobre o padrão de actividade do futebolista em jogo/treino torna-se mais precisa se 

considerarmos a intensidade dos deslocamentos efectuados, quanto à sua duração (Yamanaka et 

al. 1988; Bangsbo et al. 1991; Rebelo, 1993; Strudwick e Reilly, 2001) e à frequência dos 

deslocamentos (parado, marcha, lado, costas, trote, corrida média, sprint) dos futebolistas em 
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jogo (Yamanaka et al. 1988; Bangsbo et al. 1991; Rebelo, 1993). Durante a realização de um 

jogo de futebol, uma elevada percentagem de exercícios é de baixa intensidade, pese embora, se 

verifique uma frequência considerável de esforços de média intensidade e de sprintes (esforços 

de intensidade elevada) (Yamanaka et al. 1988; Bangsbo et al. 1991; Rebelo, 1993; Carzola e 

Farhi, 1998; Garganta, 1999; Bangsbo, 2002). Se consideramos, a intensidade dos diversos 

deslocamentos efectuados, conseguimos retirar informações mais precisas sobre o padrão de 

actividade do futebolista, como nos é sugerido por Reilly e Thomas (1976) e Rebelo (1993).  

No Futebol Sénior as exigências que o jogo provoca nos jogadores foi estudada por diferentes 

autores (Bangsbo, 1993b; Bangsbo, Mohr & Krustrup, 2006; Brites et al, 1999; Kellis, Katis & 

Vrabas, 2006; Rebelo, 2001). Mas ao nível do processo de treino segundo Aroso (2003) a 

caracterização fisiológica do processo de treino tem sido objecto de pouca atenção ou, pelo 

menos, não lhe tem sido dada a importância devida pela comunidade científica, como atesta o 

número reduzido de trabalhos nesta área. No futebol jovem esse tipo de estudos são escassos 

apesar de alguns autores terem estudado variáveis que demonstrem a exigência dos jogos 

reduzidos no futebol jovem, no entanto os estudos centrados na análise do treino dos mais 

jovens são raros ou inexistentes, o que leva por vezes a um planeamento desproporcional à idade 

dos jogadores em causa. Segundo Caixinha (2004) os estudos realizados no âmbito da avaliação 

e consequente caracterização do padrão da actividade motora no Futebol, apenas têm sido 

realizados em contexto de competição, excepção feita ao estudo de Luhtanen (1994). 

Não obstante, para que possamos progredir no desenvolvimento da modalidade, torna-se 

pertinente contribuir para a criação e utilização de novos instrumentos de avaliação da 

performance desportiva e dos comportamentos existentes no jogo.  

Uma das razões que poderão justificar a escassa investigação nesta área reside na falta de meios 

tecnológicos eficazes e eficientes para a realização deste tipo de estudos. O desenvolvimento 

desta investigação foi facilitada com a utilização de meios e métodos tecnologicamente mais 

avançados que permitem efectuar análises mais objectivas e fiáveis proporcionando maior 

validade na determinação das cargas impostas pelos exercícios avaliados aos atletas. Com o 

desenvolvimento da tecnologia e a possibilidade de esta ser aplicada no desporto, 

nomeadamente o sistema de posicionamento global (GPS), esta baseia-se numa micro-

tecnologia que possibilita um método prático de gravação do movimento durante uma sessão de 

treino (Hill Haas, 2008) permitindo uma monitorização e controlo de treino e porventura do 

rendimento desportivo. Esta evolução na tecnologia poderá converter-se numa ferramenta 

imprescindível, tanto para conseguir um maior conhecimento do treino como da quantificação 

da intensidade nela empregada. O uso desta tecnologia ajudará a planificar de forma mais 
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rigorosa permitindo optimizar o treino e as características dos jogadores. Estes instrumentos 

fornecem informação útil acerca da carga de treino externa e interna a que os jogadores estão 

sujeitos (Coutts et al., 2008). 

Perante o que foi acima referido, com o presente estudo pretendemos contribuir para um 

aumento do conhecimento sobre o impacto fisiológico dos exercícios de treino ao quantificar o 

impacto de uma semana de treinos do Holiday Camp do Manchester United Soccer School 

(MUSS) segundo a carga externa (distância percorrida por tempo, velocidade por intervalos) e a 

carga interna (%Frequência Cardíaca por zonas de intensidade, FCmáximo e FCmédia). A 

monitorização da FC nos jogadores durante o treino revelou-se um método útil para a regulação 

da intensidade de exercício (Reilly, 2007; Little & Williams, 2006; Owen et al., 2004;Rampinini 

et al., 2007), tal como a distância percorrida revela-se um bom indicador de intensidade 

(Bansgbo, 2002).  

Pretendemos também, classificar a carga Interna e Externa nos exercícios aplicados durante a 

semana de treinos segundo a Estrutura e Organização dos Exercícios de Treino em Futebol 

(Queiroz, 1986).  

Os exercícios devem ser aplicados de acordo com o modelo de ensino/jogo adoptado, e o 

presente estudo não pretende examinar criteriosamente todos os exercícios aplicados, mas 

categoriza-los e quantificar o impacto fisiológico e carga externa dos mesmos, segundo a 

taxonomia de Queiroz (1986), tendo em conta a estrutura e organização dos exercícios de 

futebol. Este estudo pretende sim, ser um suporte directo ao treinador e ao profissional de 

Educação Física para as suas aulas/treinos e às acções realizadas pelos jogadores/alunos dentro 

de campo, caracterizando os exercícios aplicados. Este trabalho torna-se pertinente porque ao 

nível da literatura nacional e internacional não existem estudos em relação ao tema abordado, e 

o presente trabalho pode também ter relevância e utilidade no planeamento de treino de jovens.  
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METODOLOGIA 

 

Amostra 

 

Para a realização deste estudo a amostra foi constituída por 5 jogadores do Holiday Camp do 

Manchester United Soccer School pertencentes à equipa do escalão Sub-14 realizado Complexo 

Desportivo Universitário em Vila Real. 

 

Quadro - 2: Caracterização antropométrica da amostra, através da descrição 

pormenorizada da idade, da estatura, o peso e o índice de massa corporal (IMC). 
 

Nome Idade Altura (cm) Peso (kg) IMC 

Jogador-1 15 163.1 52.1 19,6 

Jogador-2 13 161.2 66.0 25,5 

Jogador-3 13 160 61.7 24,1 

Jogador-4 12 160.3 50.7 19,7 

Jogador-5 14 164 50.6 18,8 

Média ± Desvio 

Padrão  

13,4 ± 1,1 161,6 ± 1,81 56,4 ± 7,09 21,4 ± 3,03 

 

Descrição do Holiday Camp do Manchester United Soccer School 

 

Os Jogadores foram informados sobre os procedimentos do estudo, antes da realização deste e 

qual o objectivo do uso do aparelho, tendo sido dado o consentimento por parte dos 

encarregados de educação dos jogadores. 

O Holiday Camp do Manchester United Soccer School tem a duração de 5 dias o programa “está 

estruturado para melhorar as capacidades técnicas das crianças e jovens (entre os 5 e os 14 

anos), encorajar o desenvolvimento das suas habilidades em situações específicas de treino e 

jogo bem como estimular o espírito de equipa e de entreajuda. Serão usadas metodologias 

semelhantes às praticadas pela academia do Manchester United e sua equipa principal.” Este 

Programa de Treino tem como objectivos desenvolver capacidades técnicas, tácticas, físicas, 

mentais, sociais e um código de conduta a seguir por todos os participantes. 
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Quadro - 3: Caracterização dos temas a abordar em cada dia de treino segundo o 

programa de treinos do MUSS. 

Dia de Treino Tema 

1 Controlo e condução de bola 

2 Drible 

3 Passe e Recepção 

4 Defesa United 

5 Ataque United 

 

Controlo e condução de Bola – acção individual de natureza ofensiva que permite o domínio e 

controlo de bola, animada de uma determinada energia cinética, ficando esta dentro do espaço 

motor do jogador. Segundo os mesmos autores a condução de bola é uma acção individual de 

natureza ofensiva que permite ao jogador movimentar-se no terreno com a posse de bola Maçãs 

& Brito (2000). 

 

Drible - Acção individual de natureza ofensiva que permite ao jogador com bola fornecer um 

conjunto de informações gestuais no sentido de provocar o desequilíbrio e/ou ludibriar o seu 

adversário, de modo a ultrapassar o seu adversário directo com um controlo perfeito de bola, 

permitindo continuar de posse de bola para a execução motora seguinte Maçãs & Brito (2000). 

  

Passe e recepção – Maçãs & Brito (2000) definem o passe como uma acção técnica-táctica 

individual de natureza ofensiva que permite ao jogador com posse de bola, estabelecer um 

sistema de comunicação material com os seus companheiros de equipa. Castelo (2009) refere a 

recepção de bola como sendo a acção controlo e domínio da bola efectuada por um jogador que 

recebe um passe de um companheiro ou de um adversário com o objectivo de iniciar ou dar 

continuidade ao processo ofensivo. 

 

Defesa - Os princípios tácticos específicos da fase defensiva auxiliam todos os jogadores, sejam 

os mais distantes ou os mais directamente envolvidos no “centro de jogo”, a coordenarem as 

suas atitudes e os seus comportamentos táctico-técnicos dentro da lógica de movimentações 

preconizada para o método defensivo da equipe, buscando essencialmente, a execução rápida e 

efectiva das acções de defesa que levem a consecução dos dois principais objectivos defensivos: 

defesa da própria baliza e recuperação da posse de bola (Worthington, 1974). 
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Ataque - Os princípios tácticos fundamentais da fase ofensiva de jogo contribuem para que os 

jogadores, tanto os mais distantes como os mais envolvidos directamente no “centro de jogo”, 

orientem suas atitudes e seus comportamentos táctico-técnicos em prol dos objectivos da equipe, 

ou seja, conduzam a bola para as áreas vitais do campo de jogo e marquem golo (Castelo, 1996). 

 

Em cada dia os jogadores realizavam dois treinos, sendo um da parte da manhã e um de tarde. 

Todos os exercícios utilizados eram direccionados para o tema do respectivo dia. 

Variáveis 

 

Variáveis dependentes: 

 

 Percentagens da FCmáxima, sendo classificadas em 4 zonas de intensidade previamente 

definidas:  

o Zona 1 (≤75% da FCmáx);  

o Zona 2 (75 – 84,9% da FCmáx);  

o Zona 3 (85 – 89,9% da FCmáx)  

o Zona 4 (≥ 90% da FCmáx) (Hill-Haas, 2008); (Gore, 2000). 

 Tempo de treino 

 Tempo por Velocidade expressa por 4 zonas de velocidade (Grant et al., 1999a; 

Impellizzeri et al., 2005; Rampinini et al., 2007) (Hill-Haas, 2008) previamente 

definidas:  

o Velocidade 1 (0 km/h - 6,9 km/h) - Baixa intensidade 

o Velocidade 2 (7 km/h – 12,9 km/h) - intensidade média 

o Velocidade 3 (13 km/h – 17,9 km/h) - alta intensidade 

o Velocidade 4 (18 km/h – 300 km/h) - intensidade extremamente alta 

 Distância por Velocidade expressa por 4 zonas de velocidade (Grant et al., 1999a; 

Impellizzeri et al., 2005; Rampinini et al., 2007) (Hill Haas, 2008) previamente 

definidas:  

o Velocidade 1 (0 km/h - 6,9 km/h) - Baixa intensidade 

o Velocidade 2 (7 km/h – 12,9 km/h) - intensidade média 

o Velocidade 3 (13 km/h – 17,9 km/h) - alta intensidade 

o Velocidade 4 (18 km/h – 300 km/h) - intensidade extremamente alta 

 

Variáveis independentes: 
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 Todos os exercícios utilizados pela MUSS durante o Holiday Camp 

Instrumentos e Equipamentos Utilizados 

 

Na Recolha de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: GPS Sport System, o Polar 

Team System e uma câmara de filmar (Sony DSR-500WSP). 

A filmagem foi efectuada por um técnico dos audiovisuais da UTAD, disposta de forma em que 

a filmagem englobasse todo o terreno de jogo, permitindo observar a movimentação de todos os 

jogadores, bem como analisar e determinar o início e fim dos exercícios com precisão, registo 

efectuado posteriormente.  

O registo da FC, distância percorrida e velocidade foi realizado através do sistema GPS Sport 

System SPI PRO (Figura 1) este integra a recepção de um sinal de satélite com acelerómetro, 

mais um chip para o registo da FC. Esta foi monitorizada através deste sistema e gravada em 

intervalos de tempo de 0.2’’, durante a semana, num total de cinco registos por segundo.  

 

 

Figura - 1 GPS SPI PRO 

Após cada sessão todos os registos foram transferidos para um computador através de um 

interface adequado, GPSport Team AMS e guardados para posterior análise dos dados. 

Para o registo dos exercícios foi necessário observar cada minuto filmado estabelecendo uma 

cronologia desde que o GPS é colocado e activado, até ao fim do treino, mas devido à natureza 

do nosso estudo procedeu-se ao registo temporal do princípio e fim de cada exercício. O 

software GPS Sport Team AMS permite-nos decompor cada sessão de treino pelos exercícios 

que a constituem. Posteriormente à recolha e decomposição dos exercícios, extraiu-se os dados 

de todos os sujeitos para análise, considerando cada variável dependente estudada (FC, 

Distância total e parciais e velocidade totais). Para uma melhor análise realizou-se uma base de 
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dados no Microsoft Excel 2010, estabelecendo as médias de todas as variáveis dependentes 

analisadas, de cada dia, de cada jogador e de cada exercício. 

Procedimentos Experimentais 

 

Uma semana antes do teste, foi determinada a FCmáxima para cada jogador, utilizando o “Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test Level 1” (YYIRTL1) (Bangsbo, 1994; Krustrup et al., 2003; 

Bangsbo et al., 2008).  

Este teste foi desenhado para avaliar jogadores com um baixo nível de treino e avaliar a 

capacidade de um jogador efectuar, repetidamente, esforços de alta intensidade, sendo 

extremamente útil para o futebol, modalidade na qual a capacidade de realizar um esforço, 

depois de períodos curtos de recuperação, pode ser decisiva para o rendimento durante a 

competição.  

Resumidamente, este teste prevê a realização de percursos de 40 metros (2x20m) respeitando a 

cadência do sinal sonoro proveniente de uma gravação áudio (Bangsbo, 1994) que estabelece a 

velocidade de corrida, sendo a intermitência do exercício assegurada por um período de 

recuperação de 10 segundos, depois de cada percurso de 40 metros. Neste período de 

recuperação, os jogadores devem dar a volta a um outro cone, que dista 5 metros do primeiro, a 

caminhar ou a correr lentamente, voltando de novo ao ponto de partida, aguardando até que o 

sinal sonoro indique o recomeço do percurso (Figura-2).  

 

 

 

 

 

Figura - 2- Esquema do “Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1”. 

Nesse teste, o jogador tentará realizar o maior número de idas e voltas possíveis, respeitando 

sempre a velocidade de corrida que é indicada pela gravação áudio, que começa com uma 

velocidade de 10 km/h e com aumentos progressivos de velocidade, controlados por meio dos 

sinais sonoros, que diminuem de intervalo com o passar do teste (começando com acções de 15 

segundos até chegar a apenas 5 segundos no final do teste). O jogador acaba a sua prestação 

quando, pela segunda vez seguida, não conseguir concluir o trajecto de acordo com o sinal 

sonoro, devido à fadiga.  
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Os valores da FCmáxima obtidos na realização do YYIRTL1 foram usados como valores de 

referência para, posteriormente, relativizar os valores absolutos da FC observada durante cada 

um dos exercícios 

A colocação dos GPS e Polar System integrado era realizada antes das sessões de treino. todos 

os indivíduos estudados utilizaram o mesmo equipamento GPS durante toda a semana. Os dados 

eram recolhidos e descarregados no fim de cada sessão para o computador do Laboratório de 

investigação. O plano de treino era baseado na metodologia da Escola de Futebol Manchester 

United- Football by Carlos Queiroz. O treinador tomou as decisões que entendeu segundo a 

planificação de cada sessão de treino, como por exemplo a duração de cada exercício. Na 

recolha de dados contemplamos os alongamentos dinâmicos como parte de treino mas não como 

um exercício analisado e estudado, isto deve-se aos dados serem muito distintos à categoria em 

que este se podia inserir, nos EC. 

 

Análise estatística dos dados 

Para análise descritiva dos dados foi utilizado o teste One Way Anova e posteriormente o teste 

Bonferroni para post-hoc , permitindo comparar as medianas das amostras emparelhadas nas 

variáveis estudadas, no caso de terem sido identificadas diferenças, podendo as discriminar. 

Apresentamos os valores da média e desvio padrão, e esta análise foi realizada através da 

utilização do software SPSS® v19.0 para Microsoft Windows e o nível de significância foi 

mantido em p <0.05. 
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RESULTADOS 

 

Os resultados alcançados foram explanados de acordo com o objectivo do trabalho, 

descrever os dados relativos ao Holiday Camp do MUSS aos temas abordados por cada dia de 

treino e de seguida decompor os exercícios aplicados segundo a taxonomia e organização dos 

exercícios de treino em futebol proposto por Queiroz (1986). 

 

No Quadro 4 apresentamos os valores da média do tempo de treino e da distância total 

percorrida por dia, bem como a média dos dois indicadores por treino. De acordo com o Quadro 

4 os jogadores treinaram-se em média 01:32:49 ± 6.76 por treino percorrendo uma distância de 

4890,48 ± 712,7, ou seja, por dia durante a semana de treinos os jogadores treinaram-se durante 

03:05:38 ± 13,5 percorrendo um total de 9780,9 metros por dia em média com um desvio padrão 

de ± 1425,4. 

 

Quadro - 4: Caracterização do tempo de treino por dia e por sessão de treino, distância 

total percorrida por dia e por sessão de treino, segundo o tema de treino. 

Tema 
Tempo de 

Treino 

Médio do tempo 

por sessão de treino 

Distância Total 

Percorrida 

Média da 

distância 

total 

Percorrida 

 

CCB 02:47:33 01:23:47 7857,7 3928,85  

Drible 03:00:54 01:30:27 9459,7 4729,85  

Passe e 

Recepção 
03:09:07 01:34:33 10686,14 5343,07  

Defesa United 03:05:36 01:32:48 9308,22 4654,11  

Ataque United 03:24:58 01:42:29 11592,62 5796,31  

Média ± 

Desvio Padrão 

03:05:38 ± 

13,5 
01:32:49 ± 6.76 9780,9 ± 1425,4 

4890,48 ± 

712,7 
 

 

Da observação do Quadro-4 verificamos que, o dia do Controlo e Condução de Bola foi o dia 

em que se verificou um menor tempo de treino (02:47:33) e a menor distância percorrida 

(7857.7 m) e respectivamente. O maior tempo de treino foi atingido no último dia de treino com 

03:24:38 bem como na distância total percorrida tendo em média os cinco jogadores atingido 

11592,62 metros.  

 

Na Figura-3 observamos a representação gráfica dos valores da média da FCmáxima e da 

FCmédia atingida pelos jogadores durante a semana de treinos. Os valores médios da FCmáxima 
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mais elevados foram obtidos nos dois primeiros dias de treino, Controlo e Condução de Bola e 

Drible. Os dias com os valores mais baixos verificaram -se no último dia com 183,3 bpm de 

FCmáxima e 141,4 bpm a FCmédia. A média da FCmáxima foi de 187,47 com um desvio padrão de 5, 

14. A média da FCmédia foi de 147,7 com um desvio padrão de ± 6,668. A FCmédia segue a 

tendência da FCmáxima.  

 

Figura - 3 Comportamento da Média da FCmáxima e FCmédia, respectivo a cada dia de treino. 

 

 

 

Na Figura-4 expomos os valores percentuais da FCmáxima divididos pelas quatro zonas de 

intensidade segundo Hill Haas et al, (2008). Nos valores apresentados, notam-se uma maior 

intensidade no segundo dia de treino, 23,5% acima dos 90% da FCmáxima, referente ao drible, 

sendo os valores da zona 1 estando apenas 38,1 % do tempo abaixo dos 75%FCMax. O último dia 

de treino, Ataque United, revelou ser o menos intenso com apenas 7 % da FCmáxima acima dos 90 

% e 64,3 % abaixo dos 75 % da FCMax. 
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Figura - 4 Percentagem da FCmáxima por zonas de intensidade (Hill-Haas et al, 2008) (Gore, 

2000), segundo o tema de treino  

 

 

 

Analisando a figura – 5 não se verificam grandes alterações nos valores em relação à distância 

por velocidade entre os dias de treino. Quando o atleta alcança a zona 3 (13 km/h -17,9 km/h) 

atinge uma alta intensidade no exercício, consequentemente a zona 4 corresponde a uma 

intensidade muito alta, sendo o dia em que se verificou uma maior percentagem de distância 

percorrida numa alta intensidade (≥13km/h), o 3º dia com 9,04% da Distância percorrida acima 

dos 13 km/h. 

Figura - 5 Valores referentes à Distância por Velocidade por intervalos de Velocidade. 

(Grant et al., 1999a; Impellizzeri et al., 2005; Rampinini et al., 2007) 
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Análise dos Dados segundo a estrutura e organização dos exercícios de treino em futebol 

 

Na Figura -6 apresentamos os tipos de exercícios aplicados durante a semana de treinos, este 

permite-nos quantificar os exercícios de cada estrutura e organização que foram exercitados 

pelos jogadores. A observação da Figura-6 possibilita apurar os exercícios com maior e menor 

utilização. Como é possível verificar no Total, os exercícios complementares foram os mais 

utilizados com uma percentagem de 56,4%, em que os menos usados foram os da Forma I e II, 

com 7,7% e 5,1% respectivamente. Os exercícios Fundamentais Forma III foram utilizados em 

30,8% dos exercícios durante a semana de treinos. Nota-se uma maioria da frequência nos 

exercícios complementares e Forma III. 

 

 

Figura - 6:Percentagem da utilização das categorias de exercícios, tendo em conta o tema 

de treino. 

 

 

O Quadro-5 especifica o total de tempo dos exercícios aplicados bem como a sua percentagem. 

Analisando o mesmo revela-se uma maior percentagem de tempo nos exercícios fundamentais, 

tendo 71,3 % de tempo total de treino em conjunto, e apenas 28,69% do tempo nos exercícios 

complementares. 
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Quadro - 5: Apuramento total de tempos e respectivas percentagens por categorias de 

exercícios, contando os minutos de todas as sessões de treino, do Holiday Camp do MUSS. 

Categorias Tempo (seg) Percentagem 

Complementar 199’12’’ 28,69% 

Forma I 35’25’’ 5,10% 

Forma II 26’40’’ 3,84% 

Forma III 432’56’’ 62,36% 

 

Apresentamos no quadro-6 a média dos valores da Distância Percorrida e do Tempo nos 

exercícios aplicados no Holiday Camp. A Distância por Minuto permite reconhecer qual os 

exercícios em que os jogadores percorreram um maior distância tendo em conta o tempo do 

exercício. A análise do quadro-6 permite verificar que o tempo de duração dos exercícios varia, 

sendo o Complementar o que tem menos duração com 12’27’’, e o Fundamental Forma III com 

36’05’’, em média o exercício de treino durante a semana teve uma duração média de 19 

minutos. Relativamente à Distância Percorrida, os valores estão de acordo com os observados na 

duração, os complementares, com menos Distância Percorrida e os Forma III com mais 

distância. Em média, por exercício percorreu-se 1061,7 metros com um desvio padrão de 

±795,15, a duração de cada exercício tinha em média 19 minutos com um desvio padrão de ± 

11,81. 

Quadro - 6: Média da distância percorrida e do tempo em segundos, segundo o tipo de 

exercício aplicado. 

Tipo de Exercício Distância Percorrida (m) Tempo (m) 

Complementar 628.9  12’27’’ 

Forma I 861.2  17’42’’ 

Forma II 692.4  13’20’’ 

Forma III 2229.1  36’05’’ 

Média ± Desvio 

Padrão 
1061, 7 ± 795,15 19 ± 11,81 

 

O resultado da distância por velocidade nos diferentes exercícios apresenta-se no Quadro 7. Não 

se verificaram diferenças significativas (p <. 05) no teste post-hoc dentro e entre grupos em 

nenhuma das diferentes zonas de velocidade. Devido aos exercícios analisados terem durações 
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diferentes, analisamos a sua distância percorrida por percentagem, sendo a distância total 100% 

e a percentagem correspondente à Zona em questão.  

 No Quadro-7 apresenta-se conjuntamente a média e o desvio padrão da distância por 

Velocidade dos exercícios analisados. Como era de esperar os jogadores passaram mais tempo 

na V1 (0-6,9km/h) e V2 (7-12,9 km/h). Analisando as percentagens, o exercício em que os 

jogadores percorrem uma distância a uma maior Velocidade foi o EFFII percorrendo mais de 10 

% a uma velocidade superior a 13 km/h, pelo lado oposto os EFFI não chegam aos 6%. NaV1 só 

os EFFII obtiveram valores abaixo dos 60% sendo o único nesta variável. 

Quadro - 7- Resultados da estatística descritiva e inferencial da %Distância por 

Velocidade nos diferentes exercícios analisados. 

 EC EFFI EFFII EFFIII 

M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP F p 

V1 73,02 ± 14,94 62,19 ± 11,54 58,65 ± 6,428 63,28±7,73 1,65 ,22 

V2 27,33 ± 5,71 32,21 ± 9,71 31,17 ± 4,33 28,048±3,98 ,69 ,57 

V3 4,99±2,42 4,82 ± 3,64 8,9 ± 4,01 7,59±3,317 1,74 ,20 

V4 ,63 ±,50 ,78 ± 1,51 1,15 ± 1,57 1,09±,65 ,23 ,88 

 

Quanto à Distância Total devido à variável tempo ser diferente de exercício para exercício, 

relativizamos a distância total percorrida como distância percorrida por minuto No quadro 

apresentamos a média e o desvio padrão. No teste post-hoc não se verificaram diferenças 

significativas, sendo verificadas diferenças entre grupos. (p=, 044) 

 

Quadro - 8 – Resultados da estatística descritiva e inferencial da Distância percorrida por 

minuto nos diferentes exercícios analisados, 

 EC EFFI EFFII EFFIII   

Distância 

percorrida 

por 

minuto 

M  DP M  DP M  DP M  DP F p 

51,80 ± 6,87 51,40 ± 8,96 56,00 ± 8,94 66,20 ± 9,83 105,56 ,044
*
 

* 
Diferença estatisticamente significativa (p<0.05)  

 

Quanto ao Quadro-9, este expõe a FC por zonas de intensidade nos exercícios realizados, 

verificando-se diferenças no teste post-hoc entre exercícios, nos quais na Z1 entre os EC-EFFI 

(p=.016) EFFI-EFFII (p =. 001) e EFFI-EFFIII (p =. 008), nesta zona os EFFI apresentaram os 

valores mais elevados ao nível da FC, sendo os EFFII com valores mais baixos, ou seja, menos 
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intenso. Na Z2 entre EC-EFFI (p=.021) e entre EFFI-EFFII (p=. 021), nesta zona os exercícios 

com os resultados mais intensos, foram conseguidos também nos EFFII com os EC num valor 

muito próximo. Na Z3 verificaram-se diferenças entre EFFI-EFFII (p=.010), os EFFII 

apresentou valores elevados nesta zona, pelo contrário nos EFFI verificou-se intensidades 

baixas.  

Quadro - 9 - Resultados da estatística descritiva e inferencial da %FC por zonas de 

intensidade, nos diferentes exercícios aplicados. 

 EC EFFI EFFII EFFIII   

 M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP F p 

Z1 51,36 ± 13,69 89,05±13,25 34,14 ± 24,45 47,98 ± 12,76 9,82 a), 016; b),001; c),008 

Z2 28,15 ± 6,68 9,22 ± 10,30 28,17 ± 10,80 23,26 ± 6,13 5,26 d), 021; e), 021 

Z3 10, 34 ± 5,89 1,62 ± 2,84 19,95 ± 13,54 12,54 ± 3,46 4,78 f),010 

Z4 9,43 ± 6,96 ,11 ± ,25 20,68 ± 19,33 16,20 ± 11,84 2,85 .70 

a)Diferenças significativas entre os EC e EFFI; b) Diferenças significativas entre os EFFI e EFFII; c) Diferenças significativas entre os EFFI e 

EFFIII; d) Diferenças significativas entre os EC e EFFI; e) Diferenças significativas entre os EFFI e EFFII; f) Diferenças significativas entre os 

EFFI e EFFII 

Relativamente ao Tempo por Velocidade não se verificaram diferenças, sendo os valores 

apresentados entre os exercícios muito idênticos. Ao nível da V1 os valores são bastante 

elevados e muito aproximados reduzindo a possibilidade de diferenças significativas. Na V3 e 

V4 as percentagens revelam-se mínimas não existindo qualquer variação de valores 

significativos. 

Quadro - 10– Resultados da estatística descritiva e inferencial da Tempo por Velocidade 

nos diferentes exercícios analisados. (%) 

 

 

 

 

 

 

 EC EFFI EFFII EFFIII 

M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP F p 

V1 89,28 ± 3,05 88,66 ± 3,46 87,27 ± 2,93 87,79 ±3,36 ,979 ,427 

V2 9,14 ± 2,02 10,05 ± 3,01 10,58± 2,29 11,78 ± 2,81 ,921 ,453 

V3 1,30 ±,71 1,10 ±,78 1,99 ± 1,02 2,07 ±1,04 1,474 ,259 

V4 ,27 ±,44 ,19 ± ,42 ,16 ± ,17 ,20 ±,30 ,107 ,955 
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DISCUSSÃO 

  

No processo de ensino muitas vezes não se desenvolve uma modalidade segundo a sua essência, 

o jogo, este proporciona uma diversidade de problemas em que o aluno evolui. O ensino deve 

ser segundo Aranha (2005) um processo através do qual se pretende alcançar determinados 

objectivos pré-definidos, mobilizando-se, para o efeito, meios, estruturas e condições, 

organizando-se estratégias e actividades de forma sequencial e combinatória. Consequentemente 

existe uma relação com o processo de aprendizagem, processo este que através do qual surge ou 

se modifica um ou mais comportamentos. Aranha (2005) Na correlação entre estes dois 

processos surge o processo de ensino-aprendizagem definindo-se pela existência de uma relação 

pedagógica de interdependência e influência recíproca entre o professor e aluno. Aranha (2005). 

A intensidade é algo que deve estar presente em todas as aulas/treinos, mas nem sempre é a 

melhor, não raras vezes, devido à errada escolha dos exercícios. No ensino/treino, os exercícios 

devem ser adaptados às características das crianças e jovens e ao seu nível de crescimento e de 

desempenho. A importância do treino adaptado às crianças e jovens reflecte-se nas palavras de 

Garganta (2005) quando defende que as aprendizagens importantes são feitas na infância e na 

adolescência, perspectivando-se o processo de formação como um episódio fundamental da vida 

desportiva de cada pessoa. 

O ensino/treino dos jovens deve ser constituído por um processo variado e específico, não 

devendo ser reproduzido os programas de treino de atletas de alto rendimento aos jovens atletas.  

Por isso a avaliação e controlo do treino nos jovens é deveras importante, esta tem evoluído 

conjuntamente com a tecnologia, o progresso desta resultou no desenvolvimento de novos 

instrumentos permitindo extrair dados, ao qual anteriormente não era possível com a mesma 

facilidade, tudo isto para que seja possível uma melhor interpretação do jogo e mais 

especificamente do treino. Revela-se imperativo a monitorização de certos parâmetros 

fisiológicos com potencial de avaliação e adaptação ao treino e sobretreino, para um superior 

conhecimento da carga e dos seus efeitos e da especificidade do seu impacto. Introduzido nesta 

lógica, na discussão de resultados para Garganta (1997) é essencial dar-lhes sentido, de modo a 

que se constituam como informação útil para professores, treinadores e investigadores.  

No Holiday Camp em cada dia de treino foi desenvolvido um tema para colmatar as lacunas dos 

jovens jogadores abordando 5 temas que fazem parte do jogo englobando alguns dos conteúdos, 

estes dizem respeito aos factores de rendimento (técnicos, tácticos, físicos e psicológicos) 

desenvolvidos, quer pelos jogadores (índole individual), quer pela equipa (índole colectiva), em 

situações de jogo ou exercícios (Ferreira 2000).  
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Posto isto, e em função dos propósitos que definimos para o nosso estudo, os dados 

apresentados anteriormente serão discutidos de acordo com duas finalidades: descrever o 

impacto da semana de treinos em jovens sub-14, e analisar a diferença entre os exercícios 

aplicados segundo a Taxonomia de Queiroz (1986), sendo o conteúdo de treino, representado 

pelos exercícios, como um dos intrumentos decisivos na intervenção do treinador/professor, 

analisando diversas variáveis. O nosso estudo pretende verificar a intensidade dos exercícios 

para que os professores/treinadores possam analisar a intensidade dos mesmos tanto a nível 

interno como externo.  

Como foi possível verificar no Quadro-4, os jovens jogadores tiveram dois treinos por dia, um 

da parte da manhã e o outro da parte da tarde, ao nível do tempo de treino obteve-se uma média 

por dia de 03:05:38 e uma média da distância total percorrida de 9780,9 metros, dividido por 

dois treinos, os jogadores treinaram-se em média, 01:32:49 e percorreram em média 4890,48 

metros por treino. Comparando os resultados do nosso estudo com os valores obtidos por 

Nogueira (2005) em que este estuda a estrutura dos treinos de iniciados (sub-14) no escalão sub-

14 verificamos que existe uma proximidade nos valores, 85,8 minutos de treino tendo o nosso, 

92 minutos em médio por treino. Segundo um estudo efectuado por Luhtanen (1994) a distância 

percorrida por jogadores seniores numa sessão de treino apresenta valores entre os 11,2 km e os 

12,0 km. Os valores apresentados apresentam algumas limitações, uma vez que o autor não 

apresenta a metodologia utilizada. Tal como no estudo de Caixinha (2004), este afirma que não 

existem dados disponíveis que caracterizam o padrão de actividade motora de futebolistas mais 

jovens. Caixinha (2004) estudou 3 jogadores internacionais portugueses da categoria de juniores 

“A”, percorrendo em média por treino, entre 8,6 km e 10, 3 km. No entanto, esta discrepância de 

valores entre os dois estudos está relacionada com o facto dos jogadores com maior experiência 

e de um nível competitivo mais elevado, apresentarem um conhecimento superior e específico 

do jogo (Costa et al., 2002) porque os valores tende a ser expressivamente baixos, reduzindo 

quase a metade. Estes resultados podem ser justificados devido à idade da amostra ser mais 

baixa do que os estudos acima citados (13,4 anos ±1,1 e 19 anos).  

Na análise dos dias de treino, foram estudadas duas variáveis relacionadas com a velocidade, a 

Distância por Velocidade (DV) e o Tempo por Velocidade (TV). Os resultados recolhidos 

possibilitam analisar que as maiores distâncias foram percorridas com velocidade inferiores a 

6,9 km/h. No 1º dia de treino (CCB) foi atingido o máximo da semana da distância percorrida a 

uma velocidade acima dos 18 km/h com 1,5% da distância. No entanto, estando a média de 

idades situada nos 13,4 anos, podemos considerar que acima dos 13 km/h já é uma velocidade 

alta, portanto no dia do PR verificou-se que 9% da distância foi percorrida a uma velocidade 
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elevada, tornando-se o dia mais intenso a este nível. Comparando com os valores apresentados 

por Barros et al., (2007), um estudo com cinco diferentes intensidades relativo à distância 

percorrida por velocidade. Neste estudo também se verificou uma diminuição da distância 

percorrida, conforme a velocidade é mais elevada. Nos nossos resultados observou-se que o dia 

com menor distância percorrida a uma velocidade mais elevada foi o da DFS, constatámos então 

que quando são abordados os conteúdos defensivos a velocidade revela-se mais baixa no treino. 

Se abordado os conteúdos relacionados com o PR, CCB e ATQ verifica-se valores mais altos 

tanto na Distância por Velocidade como no Tempo por Velocidade, respectivamente. 

No que respeita à analogia entre estudos semelhantes, segundo um estudo realizado por 

Nogueira (2005), os treinadores de iniciados estudados durante um ano aplicam mais do seu 

tempo de treino em exercícios Fundamentais (49,9%) em detrimento dos exercícios 

complementares (19,9%). O resto da percentagem pertence aos tempos de transição entre 

exercícios, não contemplado no nosso estudo. Para uma melhor comparação, retirando os 

valores de tempo não útil, a percentagem eleva-se para 71,5% nos exercícios Fundamentais e 

28,5% nos exercícios Complementares. Valores muito idênticos aos apresentados no nosso 

estudo como podemos verificar no Quadro-2, com 28,69% nos exercícios Complementares e 

71,31% nos exercícios Fundamentais.  

Ramos (2009) num estudo realizado com 10 equipas profissionais, apresentou valores 

percentuais quanto ao tempo de utilização dos exercícios no treino de futebol. Estes valores 

diferem dos apresentados no nosso estudo com valores mais equilibrados entre categoria de 

exercícios, 51,51% dos exercícios complementares e 48,49% nos exercícios 

Essenciais/Fundamentais. 

Os EFFI tiveram 5,10% de tempo de utilização durante a semana, nos resultados apresentados 

por Ramos (2009) os Essenciais I/EFFI nas equipas analisadas obtiveram 4,43% do tempo 

utilizado, o mesmo autor refere que “parece ser atribuída importância pouco significativa às 

acções específicas sobre os temas relacionados.” Nos EFFII a utilização ainda foi menor no 

Holiday Camp com 3,84%, um pouco superior nos resultados analisados por Ramos (2009) com 

5,47% contudo o autor menciona que a percentagem a eles atribuída “reflecte a pouca 

importância”, pese embora os temas que podem ser abordados por esta categoria de exercícios 

são infindáveis como menciona Ramos (2009) “ ataque apoiado, defesa à zona, finalização face 

a adversários, recuperação defensiva, processos de marcação por sectores” citando apenas 

alguns temas e conteúdos a abordar.  

A percentagem elevada dos EFFIII foi similarmente observada por Ramos (2009) com 38,59%, 

tendo no nosso estudo valores superiores de 62,36%. Nesta categoria inclui-se jogo Formal e 
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jogos reduzidos e condicionados, englobando uma maior número de acções específicas da 

modalidade. Ramos (2009) divide os EC em três categorias, a soma destas revela-se superior aos 

resultados dos exercícios Fundamentais, para o autor estes exercícios são utilizados para o 

aquecimento, manutenção de posse de bola, aperfeiçoamento de acções específicas da 

modalidade e situações de execução técnica, situações mais evidenciadas nos treinos dos mais 

jovens. 

A nossa amostra revelou uma média de 199 bpm da FCmáxima, este valor revela-se ligeiramente 

inferior, àquele que poderia ser auferido segundo a fórmula para determinar a FCmáxima teórica 

(FCmáxima teórica =220-idade). A nossa amostra tinha na realização do Holiday Camp uma média 

de 13,4 anos ± 1,1, o que recorrendo à formula teria cerca de 207 bpm. De modo que a fórmula 

referida para o prognóstico da FCmáxima teórica, além de manifestar um erro de avaliação, pode 

sobrestimar os valores reais da FCMáxima.  

Relativamente à FCMáxima, no nosso estudo esta foi atingida algumas vezes pelos jogadores na 

realização dos jogadores durante a semana de treinos, principalmente nos jogos reduzidos.  

Quanto à diferença das médias da FC e da FCMáxima durante a semana de treinos deve-se em 

parte, aos exercícios direccionados para um tema manipulando variáveis como espaço de jogo, 

tempo e número de jogadores, isto é, a discrepância entre valores deve-se aos diferentes 

exercícios aplicados e aos conteúdos abordados. Wilmore e Costill (1999) referem que a FC 

reflecte a quantidade de trabalho a que o coração é submetido de modo a responder às 

exigências impostas pelo envolvimento do corpo humano numa determinada actividade física, 

deste modo, iremos realizar uma comparação entre a FC e as zonas de intensidade da FC os 

valores e verificar as diferenças entre os dias e categorias de exercício. A monitorização da FC 

pode fornecer uma informação acerca da intensidade a que o jogador está a trabalhar, podendo 

ser usada para se avaliar se está a atingir o objectivo de treino. 

Através da análise da FC, temos como propósito verificar a associação entre a FCmédia, a 

FCmáxima e zonas da %FCMáxima entre os vários temas e categorias de exercício no treino de 

futebol. Os resultados da Figura-3 e da Figura-4 demonstram que em relação à FCMáxima e 

FCmédia, os dias com maior intensidade foram, o dia do DRB (2º dia), seguido do dia do CCB (1º 

dia) e do dia do PR (3º dia), sendo o dia com menos intensidade o dia do ATQ (5º dia). Os 

Resultados da FCMáxima e FCmédia no dia do ATQ deve-se a uma maior utilização de EFFI (3 

exercícios) e o exercício com maior duração foi um EFFIII GR+9x9+GR em ¾ de campo, 

baixando a intensidade comparativamente aos restantes dias com utilização de EFFII 

nomeadamente jogos reduzidos (GR+4x4+GR, GR+5x5+GR) este estudo suporta os resultados 

dos estudos realizados nesta temática que demonstram que situações de jogo reduzido com um 
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número menor de jogadores conduzem a valores médios de frequência cardíaca 

significativamente maiores, quando comparados com situações de jogo reduzido com um 

número maior de jogadores (Rampinini et al., 2006; Hill-Haas et al., 2008) 

A FCmédia do 2º dia foi de 157,7 valor que segundo as zonas de intensidade de Flanagan e 

Merrick (2002), inclui-se na zona que os autores definem como de intensidade elevada (155-178 

bpm). Segundo Rebelo (1999), num estudo realizado com jogadores profissionais de futebol 

verificou que em cerca de 50 % do tempo de jogo a FC se situava entre os 150-170 bpm, no 

nosso caso entre os 75% e os 85%. Convém referir que os jogadores estiveram no 1º dia, 50% 

do tempo acima dos 75% da FCmáxima, no 2º dia, 62 % do tempo acima dos 75% FCmáxima tendo 

nos dias seguintes estado, 47,6%, 42,1% e 35,7 % do tempo acima dos 75% da FCMáxima, 

respectivamente, como é possível aferir no Figura-4.  

Segundo Bansgbo (1994) os jogadores ao saberem que estão a ser observados e monitorizados, 

pode ser um aspecto a ter em conta quando estes atingem intensidades superiores ao esperado, 

ou seja, no primeiro dia de treino verificaram-se valores altos de FC, como este foi o primeiro 

dia do Holiday Camp os jogadores revelaram não estarem ainda adaptados à metodologia de 

ensino e demonstraram algum nervosismo, elevando naturalmente a FC. 

Enquanto na Figura-3 verificamos a intensidade do trabalho através da FCmáxima e FCmédia na 

Figura-4 utilizámos a percentagem da FCmáxima como indicador da intensidade do esforço esta é 

defendida por autores como Ekblom (1986), Bangsbo (1996), Soares & Rebelo (1997) e Cazorla 

& Farhi (1998), Brooks et al. (2000), Gore (2000); Rampinini (2006), (Hill Haas et al., (2008). 

Segundo Brooks et al. (2000) a percentagem da FCmáxima em exercício parece ser uma medida 

mais ajustada para aceder à intensidade de esforço, pois como se sabe, existe na FCMáxima uma 

expressiva variabilidade inter-individual.  

No que diz respeito à Figura-3, no nosso estudo os jogadores obtiveram uma resposta 

semelhante ao nível das intensidades diferenciadas por zonas, ou seja, os dias de treino com as 

FCMáxima e FCmédia mais elevadas foram os mesmos que revelaram a Figura-4 sobre as zonas de 

intensidade, portanto o 2º dia, mostrou ser o mais intenso ao nível da FC. A intensidade dos 

exercícios avaliada a partir da %FCMáxima e da FCMáxima, permite enquadrar o dia do DRB e os 

exercícios Forma II e Forma III na zona de treino aeróbio específico de intensidade elevada 

proposta por Flanagan e Merrick (2002) (155/178 bpm) e por Bangsbo (1996) (80% a 100% da 

FCmáxima). Os valores do dia referente ao DRB são explicados segundo a escolha dos 

exercícios e a manipulação das variáveis, procurando o conteúdo abordado. O planeamento ao 

nível dos exercícios, fundamentalmente passou por EC, EFFII e EFFIII. O DRB foi estimulado 

em todos exercícios neste dia, em situações reduzidas de 1x1 proporcionando o acontecimento 
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do mesmo e consequentemente aumentando a FC. No Quadro-9 as diferenças significativas não 

se verificam na Z4, verificando-se nas Z1, Z2 e Z3. Apesar de na Z4 não ocorrerem diferenças, 

os valores desta nos EFFI revela-se insignificante (0,11%), sendo que nos EFFII e EFFIII esta 

zona de intensidade atinge os 20,68% e 16,20%, respectivamente. A distância de valores é 

compreendida pela adição de um adversário e mais uma baliza, aumentando a motivação e a 

dificuldade do objectivo final. Quando analisamos os resultados da FC por intensidades 

verificamos que os exercícios que ocorreram com maior intensidade durante o Holiday Camp 

foram os EFFII apresentando valores elevados de exigência ao nível da FC, juntamente com os 

EFFIII seguido dos EC.  

Uma vez que o futebol é uma JDC e uma modalidade intermitente, torna-se importante a alta 

intensidade dos exercícios no treino, atingindo vários picos da FC. Com estes resultados, torna-

se importante mencionar que nos EFFII e EFFIII os jogadores deslocam-se mais tempo acima 

dos 75% da FCMáxima do que abaixo desta zona, portanto sendo o futebol uma modalidade de alta 

intensidade e intermitente, estes exercícios revelam-se de maior aplicabilidade. Os EFFI 

apresentam-se como os menos intensos tendo em conta a FC, estes foram menos utilizados com 

uma frequência reduzida durante a semana, verificamos que os jogadores passaram 89,05% do 

tempo na Z1 da FCmáxima, no caso oposto os EFFII passam 34,14% do tempo na mesma zona. 

Através destes números apuramos que o nível de intensidade é completamente diferente e o 

professor/treinador não pode alicerçar o seu treino em situações idênticas ao EFFI, devido à 

intensidade do mesmo, com excepção de situações de analíticas. 

Apesar de não existir na literatura EFFII estudados, vários autores confirmam a intensidade e 

eficácia dos EFFIII mais conhecidos como jogos reduzidos/formais, tal como Owen (2004), 

(Impellizzeri et al. (2005) Dellal et al. (2008), Kelly & Drust (2008) e Hill-Haas et al. (2008).  

A motivação com que um jogador encara um jogo reduzido e uma situação de 1x1+GR, 

comparativamente a um 2x0+GR, são distintas, os EFFII e EFFIII são mais motivadores, 

repercutindo-se isto na FC, não esquecendo também a concentração dos alunos/jogadores sendo 

a tomada de decisão é aperfeiçoada. Neste tipo de exercícios a especificidade é maior, os 

benefícios a nível interno são evidentes, compreendendo o jogo quase na sua totalidade. 

Os resultados demonstram que a intensidade demonstrada pelos EC aproxima-se da intensidade 

do jogo, apesar desta aproximação pensamos que estes exercícios fornecem um leque maior de 

opções no treino de aspectos técnicos nos jovens, isolando alguns conteúdos, visto ser este um 

dos propósitos do Holiday Camp, não inviabilizando contudo a inserção de aspectos tácticos e 

físicos. 
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Analisando os resultados previamente apresentados aferimos que na DV não se verificaram 

diferenças significativas nos indicadores examinados. Também nos dados apresentados do TV 

não se verificaram diferenças significativas, apresentando valores uniformes. 

Tal como Correia (2010) refere, distintos autores apuraram nos seus estudos Dellal et al. (2008) 

e Hill-Haas et al. (2008) Coutts et al. (2008) concluiu-se que o número de balizas, a área de 

jogo, o número de jogadores, os feedbacks (comunicação verbal), o número e a duração das 

séries, ou a duração total da sessão, tem uma influência directa na carga interna e externa. 

Para percebermos a aplicabilidade de um exercício no treino e posteriormente na competição 

podemos decompô-lo em vários factores, táctico-técnica, física, mental e psicológica. Neste 

estudo analisamos especificamente a parte física, usando como indicador a FC, Distância Total, 

Distância por Velocidade.  

A intensidade a que um exercício deve ser realizado, deve ser o mais aproximado do jogo, assim 

como o mesmo ritmo, amplitude, movimentos, velocidade e neste caso, a metodologia utilizada 

afere com maior exactidão estes parâmetros. Portanto, avaliando a carga interna através da FC 

no exercício de treino verificamos a intensidade do mesmo, se esta é a mais correcta para os 

nossos objectivos e/ou se é mais aproximada da intensidade do jogo, este conhecimento dos 

exercícios auxilia o professor/treinador consoante os seus objectivos a nível físico.  

Examinando os dados acima apresentados notamos uma prioridade dada às questões táctico-

técnicas, o que segundo Martin (1999), se trata de uma estratégia orientada para a qualidade de 

treino, para a fase de desenvolvimento dos atletas correspondente à faixa etária em questão. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste estudo propusemo-nos a quantificar e avaliar o impacto físico, 

fisiológico e ao nível da estrutura e organização dos exercícios durante os vários temas/ 

conteúdos abordados no Holiday Camp do MUSS em Vila Real no escalão sub-14.  

Conclui-se que ao nível da quantificação do impacto verificou-se algumas diferenças nos dias de 

treino em que foram abordados temas diferentes.  

O presente estudo conduziu-nos às seguintes conclusões: 

1) A FC revelou ser um indicador fidedigno para diferencias a intensidade de 

exercícios estudados; 

2) Na abordagem de diferentes conteúdos revelou ter intensidades distintas sendo o 

Drible, Controlo e Condução de bola e Passe e Recepção os mais exigentes ao 

nível da FC que os temas da Defesa e do Ataque. 

3) Os valores da Distância por velocidade, em todos os dias de treino tiveram um 

impacto idêntico ao aferido nos estudos realizados por outros autores a um jogo 

de futebol;  

4) No Holiday Camp os exercícios complementares foram os mais utilizados com 

56,4%, seguido dos Forma III (30,8%), Forma I (7,7%) e Forma II (5,1%).  

5) Quanto ao tempo de utilização dos mesmos, este altera-se tendo os exercícios 

Forma III (62,36 %) e os complementares (28, 69%), os que apresentam um 

maior tempo de utilização. Apesar da intensidade demonstrada os EFII revelam 

pouca frequência e tempo de utilização. 

6) Com base nos valores da FCmédia os exercícios Forma II e Forma III, revelaram 

estar na zona de treino aeróbio intenso; 

7) A Presença de um adversário no exercício aumenta claramente a intensidade do 

mesmo; 

8) Ao nível da FC, verificaram-se diferenças significativas na Z1 comparativamente 

aos EFFI e os EC, EFFII e EFFIII. Na Z2 entre os EFFI e os EC e EFFII, também 

na Z3 os EFFI obtiveram diferenças com os EFFII. Na Z4 não se obtiveram 

diferenças estatisticamente significativas. 

9) OS EFFII apesar da pouca utilização verificaram ser os mais intensos quanto à 

FC, contrariamente os EFFI revelaram ter uma intensidade muito reduzida, 

estando os alunos 89,05% abaixo dos 75% da FCMax. 
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10) Os EFFII e EFFIII, bem como A FCmédia do 2º dia que segundo as zonas de 

intensidade de Flanagan e Merrick (2002), inclui-se na zona que os autores 

definem como de intensidade elevada (155-178 bpm), provocando um estímulo 

de treino específico aumentando a aptidão aeróbia. 

11)  Na Distância por Velocidade não se verificaram diferenças, estabelecendo uma 

comparação entre os exercícios estudados, nem a nível de percentagens 

analisando os dias de treino. 

 

Considerações Finais 

 

Os resultados observados sugerem que os EFFII e EFFIII revelam-se os mais intensos sendo os 

EFFII os mais intensos durante o Holiday Camp. Constatamos que devido à sua elevada 

intensidade a sua frequência de utilização no futuro pode ser maior. Para conteúdos diferentes 

verificaram-se intensidades diferentes ao nível da FC. Mas na perspectiva da aplicação dos 

vários exercícios no treino, Vasques (2005), argumenta que para o exercício se constituir 

como o elemento preponderante do processo de treino/aula, torna-se fundamental uma 

conceptualização ou escolha criteriosa daqueles que sejam os mais eficazes, isto é, que 

correspondam às metas e objectivos preestabelecidos, através do conhecimento profundo e 

particularizado das suas vantagens e desvantagens, de modo a serem utilizados de forma 

racional. O conteúdo de treino torna-se essencial e neste estudo está representado pelos 

exercícios, sendo um dos instrumentos decisivos na intervenção do treinador/professor. A 

escolha dos mesmos pode interferir com o futuro dos jovens, isto é, essa escolha deve ser 

consciente, para tal na obtenção de um conhecimento superior, na realização de trabalhos futuros 

julgamos ser pertinente o estudo mais especifico em sessões de treino em diferentes idades e 

também em exercícios com diferentes Formas, investigando o impacto dos mesmos nos 

jogadores/alunos, visando a sua aprendizagem.  
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